KARTA USŁUG
Nazwa usługi:

UDOSTĘPNIANIE
DANYCH
Z
MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Komórka organizacyjna:
Odpowiedzialny za usługę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Irena Dąbrowska - inspektor

Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:

Nr 4
(089) 767-85-25, (089) 767-85-86
um@lidzbarkw.pl
i.dabrowska@lidzbarkw.pl

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony
wniosek
o
udostępnienie
danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
2.Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych
31,00 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych
17,00 zł - opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłatę wnosi się do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Lidzbark Warmiński /Bank Millennium S.A
O/Lidzbark Warmiński 52 1160 2202 00000000 6193 1458/
7 dni
Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych osobowych
przysługuje odwołanie do Wojewody WarmińskoMazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka
Warmińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
Dane z rejestru PESEL udostępnia (art. 50 ust. 1):
- minister właściwy do spraw informatyzacji dla
podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2;
- organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy
danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w
art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.
Dane z rejestru mieszkańców udostępnia (art. 50 ust. 2):
organ gminy prowadzący rejestr.

Opłaty:
Opłata skarbowa inne
............................................
(wymienić)
Tryb realizacji:
Tryb odwoławczy:

Informacje dodatkowe:

REJESTRU

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje
uzyskane z rejestrów, dotyczące (art. 47 ust. 4):
jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób
zameldowanych pod jednym adresem.
Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców i rejestru
PESEL udostępnia się następującym podmiotom
nieodpłatnie(art. 46 ust. 1):
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
- Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-skarbowej,

Żandarmerii
Wojskowej,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony
Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom
wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
- komornikom
sądowym – wyłącznie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania
postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania
spisu inwentarza;
- państwowym
i
samorządowym
jednostkom
organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych
w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych
osób poszukiwanych.
Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
w tym interes prawny, w zakresie danych niezbędnych
do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 54)
Dane osobowe mogą być udostępnione (odpłatnie):
- osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
w tym interes prawny (art. 46 ust. 2 pkt 1);
- innym osobom i jednostkom organizacyjnym jeżeli
wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod
warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą
(art. 46 ust. 2 pkt 3).
Podstawa prawna:

Opracowała:
Data: 13.01.2021 r.
Irena Dąbrowska

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków
o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na
udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm.)
3.
Rozporządzenie
Rady
Ministrów
z
dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2482)
4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.)
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